Uwagi urzędowe: (wypełnia urząd)

Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony .
Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wy świetlany , k onieczne może
by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć
uszk odzony . Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie
wy świetlany , k onieczne może by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

Nr rej...........................................................................

PC...........................................................................DR...................................................................
NK.......................,...............NL.....................................KP........................................................

Data..............................................................................
STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE
Ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

O.T.K.5410._______.________________.2022._______

WNIOSEK
Radziejów, dnia ……………………………….
Właściciel

Współwłaściciel/e

………………………………………………………………………………….........

……….……………………………………………………………………….........

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)1)

..........................................................................................................................

........................................................................................................................

(adres właściciela)1)

(adres właściciela)1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………..………………………………………………………………………………………………………….

(nr PESEL lub REGON2)/data urodzenia3)

(nr PESEL lub REGON2)/data urodzenia3)

…………………………………………………………………………….…………
telefon kontaktowy / adres e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

………………………...……………………………………………………………
telefon kontaktowy / adres e-mail

Wnoszę o rejestrację

Wyrejestrowanie

Czasową rejestrację w celu.………………...

Zawiadamiam o nabyciu

Zawiadamiam o zbyciu4)

następującego pojazdu:

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie ………………………………..……………………………….…………………………....
marka, typ, model ………………………………………………………………………….……………………………..………..
rok produkcji ………………………………………………………………………………….………………………………….......
numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy …………………………………………………………………….......
dotychczasowy numer rejestracyjny ……………………………………………..………………………………….……..
numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ……………………………………………………….………………….…….
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia5)……………………………………………..
Data
nabycia/ zbycia4) dotychczas zarejestrowanego pojazdu ………………………………………….
kolor pojazdu ……………………………………………………………………………………….……………………………......

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..

4. …………………………………………………..
5. …………………………………………………..
6. …………………………………………………..

Wnoszę o wydanie tablic rejestr. indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu:6) ………………….………..

Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: Tak/Nie6)
Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

___________________________________________
(czytelny podpis właściciela lub właścicieli)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

W przypadku wniosku składanego przez podmiot. o którym mowa w art.73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu
Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL
Niepotrzebne skreślić
Wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.
Wypełnia się, jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Starosta
Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, tel. 542853553, e-mail: powiat@radziejow.pl Do kontaktów w sprawie ochrony danych
osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną na adres: iod.radziejow.pl.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.bip.radziejow.pl/888,rodo

